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  شعر از اين اوستا ةهنجارگريزي در مجموع

  *اسحاق طغياني 
  **سميه صادقيان

  چكيده
شناسـي و ادبيـات    هاي زبان، نقش ادبي آن است كه نقطـة پيونـد زبـان    يكي از نقش

در نقش ادبي، تأكيد بر پيام است و از اينجا است كه زبان پيام بر زبان . رود شمار مي به
: دهنـد  سازي را به دو طريق انجام مي شناسان اين برجسته زبان. شود معيار برجسته مي

انحراف از زبان معيار با عنوان هنجارگريزي، و افزودن قواعدي به زبان معيار بـا نـام   
هنجارگريزي سخن را . سه سطح معنا، صورت و تحقق صوري زبانافزايي در  قاعده

  .پوشاند افزايي لباس نظم بر آن مي سازد و قاعده به شعر نزديك مي
از آنجا كه مجموعة شعر از اين اوستا نمايندة اوج هنري اخوان ثالـث اسـت، در   

 .ودش سازي در آن يعني هنجارگريزي معرفي مي اين مختصر، بارزترين گونة برجسته
افزايـي در سـخن اخـوان،     عالوه بر بسامد باالي هنجارگريزي در مقايسـه بـا قاعـده   

ايـن گونـه شـامل    . شـود  هنجارگريزي در سطح معنا بيش از انواع ديگر آن ديده مـي 
رساند؛ به ويژه  مباحث بيان و بديع معنوي است كه جنبة تخيل را در شعر به اوج مي

كـار   رز صور خيال ـ بـه ميـزان بـااليي در آن بـه     اينكه تشبيه و استعاره ـ دو شكل با 
چشـم   پس از آن، هنجارگريزي زماني، يعني كاربرد كلمات كهن، فراوان به. است رفته
شود كه انواع ديگر هنجارگريزي كه از فخامت سخن  خورد و بنابراين مشاهده مي مي
  .شود كاهد، در شعر اخوان كمتر يافت مي مي

  .سازي، هنجارگريزي، نقش ادبي زبان از اين اوستا، برجسته اخوان ثالث، :ها كليدواژه
  

                                                                                                 

 etoghiani@yahoo.com دانشيار دانشگاه اصفهان *
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان **

 24/2/90 :تاريخ پذيرش 27/9/89: تاريخ دريافت



  شعر از اين اوستا ةهنجارگريزي در مجموع   62

 1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان رسي معاصرپا ياتادب

 مقدمه
هاي گوناگون زباني است كه گـاه   شناسي، بحث از نقش ازجمله مباحث مهم در حوزة زبان

هـاي ششـگانة زبـان كـه ياكوبسـن       دربين نقش. شود مرزهاي آن شكسته و درهم ادغام مي
مخاطب، مجراي موضوع، پيام، مجراي  مطرح كرده است، هر يك به يكي از جهات گوينده،

. شـود  در اين ميان، در نقش ادبي، توجه به نفس پيام معطوف مـي . ارتباطي و رمز نظر دارد
كند، يعني وقتي پيـام بـه خـودي خـود      سوي پيام ميل مي وقتي كه ارتباط كالمي، صرفاً به«

  )81: 1369ر، فال. (شود، آن موقع است كه زبان كاركردي شعري دارد كانون توجه مي
زبان . گيرند كمك مي» سازي برجسته«گيري نقش ادبي، از اصطالح  شناسان در شكل زبان

  ).35: 1373صفوي،  ←(شود  با فرارفتن از قواعد حاكم بر زبان هنجار برجسته مي
شناسان اختالف است؛ و امر مسلم اين است  اما در تعيين مرزهاي زبان هنجار، بين زبان

پذير است كه در انتقال معني اختالل  وي مرزهاي زبان هنجار تا جايي امكانكه گذر به آن س
سازي در زبان، دو گونة متفاوت براي آن درنظر گرفتـه   ايجاد نكند، لذا در بحث از برجسته

دكتـر  . هاي مختلف مطرح شده و حال آنكه همه ناظر به يك معنـي اسـت   شود كه با نام مي
شـفيعي   ←(دانـد   ه دو گروه موسيقايي و زباني مرتبط ميسازي را ب شفيعي كدكني برجسته

بنـدي   ابق با تقسـيم گويد كه مط يرويش از دو گونه ساخت سخن مي بي). 7: 1370كدكني، 
گيرند  هاي عادي زبان قرار مي هاي ثانوي كه روي ساخت ساخت: دكتر شفيعي كدكني است

ايـن  ). 149: 1363يـرويش،   يب ←(شود  هايي كه از ساخت عادي زبان ايجاد مي و انحراف
از » هنجارگريزي«اصطالح . است نام داده» هنجارگريزي«و » افزايي قاعده«بندي را ليچ،  تقسيم

انحراف از «از نگاه دكتر شفيعي كدكني و » سازي در گروه زباني برجسته«ديدگاه وي، همان 
در يـك تعريـف   باتوجه به آنچه عنوان شـد و  . يرويش است از نظر بي» ساخت زبان عادي

اي كه در معنا اختالل  كلي، هنجارگريزي عبارت است از انحراف از زبان هنجار در محدوده
  .ايجاد نكند

) تحقق صوري(ليچ هنجارگريزي در سه سطح صورت، معني و دستگاه واجي و خطي 
را در انواع هنجارگريزي واژگاني، نحوي، آوايي، نوشتاري، معنايي، گويشي، سبكي و زماني 

  ).49 - 54: 1373صفوي،  ←( سازد طرح ميم
گانة هنجـارگريزي ازنظـر لـيچ، در بـارزترين مصـداق       هاي هشت در مقالة حاضر، گونه

شود كه كـدام   شاعري اخوان ثالث، مجموعة از اين اوستا بررسي و در طي آن، مشخص مي
شـتاري و  در ايـن ميـان، هنجـارگريزي نو   . يك از اين انواع در زبان وي نمودي بيشتر دارد
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از سـويي،  . شـود  نظر مي كار نرفته است و بدين جهت از آن صرف گويشي در زبان شاعر به
شود و از اين رو، اين  بندي ليچ محدود و منحصر نمي انحراف از زبان هنجار قطعاً به تقسيم

گنجـد    هايي كه در يك سخن ادبي مي مختصر مجالي است براي دستيابي به برخي از نمونه
  .نشده است  اشارهو به آن 

  
  هنجارگريزي واژگاني

گيرد، در  گونه از هنجارگريزي كه براساس ساخت واژگان جديد در زبان ادبي شكل مي اين
نقـل از لـيچ در    آنچـه صـفوي بـه   . يابد ويژه شعر معاصر بيشترين مصداق را مي ادبيات و به

قياس و گريـز   دهد، ساخت واژة جديد برحسب دست مي تعريف اين نوع هنجارگريزي به
بايـد توجـه داشـت كـه سـاخت واژه      ). همان ←(از قواعد ساخت واژة زبان هنجار است 

بردي ديگر، هميشه با گريز از قواعـد سـاخت واژة زبـان هنجـار     برحسب قياس با واژة كار
همراه نيست؛ به عكس، همين قواعد ساخت واژه بيش از هر چيز دسـت گوينـده را بـراي    

اخوان ثالث بيش از آنكـه  . گذارد ون در زبان وارد نشده است، باز مياي كه تاكن ساخت واژه
  :هاي بديع آفريده است از قواعد زباني در ساخت واژگان دور شود، برحسب آن، واژه

  چون گذشت از شب دو كوته پاس
  بانگ طبل  پاسداران رفت تا هر سو

  شما خوابيد ما بيدار«: كه
  )26ص (» تان خفتار خرم و آسوده

، » نوشـتار «، »گفتـار «هايي نظيـر   است كه با قياس با واژه» خفتن«اسم مصدر از » ارخفت«
  .ساخته شده است... » رفتار«

  :هاي ساخته شده از نوع مركب است تا از نوع اشتقاقي البته بيشتر واژه
  اگر تير و اگر دي، هر كدام و كي

  ها بهاران در بهاران بود به فرّ سور و آذين
  )21ص(آباد است، سوگش سور  ي نفرتآشيان كنون ننگ

  پيچ و خمهاش از دو سو در دوردستان گم
  گامخواره جادة هموار

  بر زمين خوابيده بود آرام و آسوده
  )29ص (چون نوار سالخوردي سوده و پوده 
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  در كنار دشت، گاهي چند  دور از از آن نوار رنگ فرسوده
  سودة پوده

  )31ص ... (اي چون سينة من تنگ در فضاي خيمه
گاه نيز واژه بر خالف قياس و با ابتكار شـاعر در زبـان، ايجـاد شـده اسـت، همچـون       

  :هاي زير در نمونه» نفسدود«و » كوهميخ«
  نگهدار زمين چونين در اين پايين

  ليزد تر نمي به كرداري كه پايين
  اي ستوار زبس با صدهزاران كوهميخش كرده

 )75ص (خيزد  افتد نه مي نه مي
  شب شهر را ديرگاهي استكه  با آن

  با ابرها و نفسدودهايش
  )97ص (آلود كرده است  تاريك و سرد و مه

رود و بنـابراين كلمـاتي همچـون     ساخت مصادر جعلي از عيوب فصاحت به شمار مي
  :سازي دانست توان از مصاديق برجسته را نمي» پخشيدن«

  بر زمين افتاده پخشيده است
  )95ص (دست و پا گسترده تا هر جا 

  
  هنجارگريزي نحوي

جا كردن عناصر سازندة جمله، از قواعـد نحـوي زبـان     تواند در شعر خود با جابه شاعر مي
  )50: 1373صفوي، . (هنجار گريز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمايز سازد

تبعيت از قواعد زبـان   توان در سطح زبان خلق كرد و يا به اين گونه هنجارگريزي را مي
  :، از قواعد نحوي زبان كاربردي فاصله گرفتديگر

  سپرده با خيالي دل
  ش از آسودگي آرامشي حاصل نه
  )15ص(ها  ش از پيمودن دريا و كوه و دشت و دامان نه

و كاربرد آن پس از حرف نفي، زبـان را برجسـته سـاخته    » ش«جايي ضمير متصل  جابه
  .است

  ون بادرفتند همچ مرد و مركب گفت راوي الغرض القصه مي
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  )30ص (افتاد  پشت سرشان سيلي از گل راه مي
  آراست بامدادان نازنين خاوري چون چهره مي

  آرايان شيرينكار پنهاني روشن
  )39ص . (گفت راوي بر دروغ راويان بسيار خنديدند

اليه و مسند جملة پيرو خود فاصله  بين مسند) گفت راوي(هاي باال، جملة پايه  در نمونه
گفـت راوي الغـرض   : حال آنكه مطابق با زبان هنجار جمله ايـن گونـه بـود   انداخته است؛ 

جايي بين اجزاي جمله بـا جملـة مجـزا از آن،     اين گونه جابه. رفتند القصه مرد و مركب مي
  .برخالف قواعد نحوي زبان صورت گرفته است

  هاي پژمرنده دانم كه پوچ هستي و اين لحظه و مي
  كه نامش عمر و دنياست

  )63ص. (ي تو با من خوب و جاويدان و زيباستاگر باش
همراه كسـرة   را صفت براي هستي بدانيم، كاربرد آن قبل از موصوف خود به» پوچ«اگر 
اي كه آن را به موصوف متصل كند، در نحو فارسي جايز نيست؛ اما از طرفـي، نظـاير    اضافه

آن نيز در نوع خـود  در شكل صفت دانست كه ) پوچي(توان كاربرد مصدر  اين مورد را مي
  .شود اگر در جاي خود، توضيح داده خواهد شد هنجارگريزي محسوب مي

  كه سررسدم روز و سردمهر سپهر  خوش آن
  )69ص (شبي دو گرم به شيون كند سراي مرا 

  .برخالف قاعده، زبان را برجسته كرده است) كردن گرم(جدايي بين اجزاي فعل مركب 
 اين پيمبر، اين ساالر

  اه را سرداراين سپ
  هايش پاك با پيام

  )85ص . (با نجابتش قدسي، سرودها براي ما خوانده است
اليه متعلق به موصوف جدايي افتاده  مطابق با نحو عربي، بين صفت و موصوف با مضاف

 .است
  

 هنجارگريزي آوايي

 كـار  زنـد و صـورتي را بـه    در اين نوع هنجارگريزي، شاعر از قواعد آوايي هنجار گريز مـي 
  )50ص. (برد كه ازنظر آوايي در زبان هنجار متداول نيست مي
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غير ملفوظ » هاء«بيشترين ميزان هنجارگريزي آوايي در زبان اخوان ثالث، به تلفظ حرف 
  :در كلمات فارسي مربوط است

  دو تا كفتر
  اند روي شاخة سدر كهنسالي نشسته

  )14ص(پيكر  كه روييده غريب از همگنان در دامن كوه قوي
  :كردن حروف متحرك است ها و ساكن س از آن، اين نوع هنجارگريزي متعلق به تخفيف واژهپ

  اي جويد ولي گويا دگر اين بينوا شهزاده بايد دخمه
  )24ص (اي درخورد اين تنهاي بدفرجام نتوان يافت  دريغا دخمه

  مرد و مركب گرم رفتن ليك
  ماندگي نپذير

  )30ص (خستگي نشناس 
  نم چه شايد تكه ستخوانيدا و بر چيزي نمي

  )61ص . (زد دمادم تق و تق منقار مي
  خويشي است و نوازش آفاق پوشيده از فرّ بي

  هاي گريزان صفاي شما باد اي لحظه
  )64ص ! (اندر آييد! دمتان و ناز قدمتان گرامي، سالم

  جز بانگ خروس و خر تو چشنفتي به
  )68ص (در اين دهكور دورافتاده از معبر 

  ژرفناي آسمان پيدا تا اقاصي
  )80ص (جاوداني بيكران تا بيكرانة جاودان پيدا 

  
 هنجارگريزي سبكي

آنچه در تعريف هنجارگريزي سبكي آورده شده، گريـز از اليـة اصـلي شـعر يعنـي گونـة       
  )53: 1373صفوي،  ←. (هاي نحوي گفتاري است ها يا ساخت نوشتاري و استفاده از واژه

ن اخوان ثالث تحت عنوان اين نوع هنجارگريزي به چشم بسياري از مواردي كه در سخ
  :خورد، كاربرد واژگان زبان محاوره در ضمن زبان معيار است مي

  :نگاهش را ربوده بود ناپيداي دوري، ما خروشيديم
  او همچنان خاموش» !بخوان«ـ 
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 )13ص . (كرد  خيره به  ما ساكت نگا مي» !براي ما بخوان«ـ 
 ها گفت، اما پاسخي نشنفت و بسياري دليرانه سخن

  اگر تقدير نفرين كرد يا شيطان فسون، هردست يا دستان
  )20ص . (صدايي برنيامد از سري، زيرا همه ناگاه سنگ و سرد گرديدند

  اي ناگه دهان واكرد در قفاشان دره« : گفت راوي
  )38ص (» به فراخي و به ژرفي راست همچون حمق ما مردم

  
  بينم كه مي گريزم سوي درهايي من مي

  اي خونين كه پيدا نيست باز است، اما پنجه
  از كيست

  )41ص (بندد  رسم در را به رويم كيپ مي تا مي
شـود، جمـالت    در موارد معدود ديگر كه از ساخت نحوي زبان محـاوره اسـتفاده مـي   

ن هاي منثور معاصر نيز زبا شود و اين موارد حتي در داستان شكل نقل قول مستقيم بيان مي به
  :سازد مي  را  برجسته

  ماند اي خاموش مي اينك چگوري لحظه
  :خواند وآنگاه مي

  شو تا به شوگير اي خدا بر كوهساران«
  )57ص (» ...باره بارون  باره بارون اي خدا مي مي
  

  هنجارگريزي زماني
در تر  كار ببرد كه پيش هايي را به تواند از گونة زماني زبان هنجار بگريزد و صورت شاعر مي

ايـن دسـته از   . انـد  هاي نحـوي مـرده   اند و امروز ديگر، واژگان يا ساخت زبان متداول بوده
  )54: 1373صفوي، . (نامند گرايي نيز مي ها را باستان هنجارگريزي

گريز به زبان گذشته در شعر اخوان ثالث گاه در سطح واژه است و اين نوع يا به شكل 
  :شود هاي كهن ديده مي كاربرد واژه

  كه خوابيده است اينجا كيست اين! گفتي جان خواهرن
  )15ص (ستان خفته است و با دستان فروپوشاند چشمان را 

  )92: 1384نصراهللا منشي، (» .كه شكم او بر باال باشد خفته بر پشت، چنان«: ستان
  و گرشاسب دلير آن شير گندآور
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  و آن ديگر
  و آن ديگر

  )17ص . (را بر خاك اندازند انيران را فروكوبند وين اهريمني رايات
  )نامه دهخدا، ذيل واژه لغت(دلير : گندآور

  چنان چون آبخوستي روسپي آغوش زي آفاق بگشاده
 )21ص . (در او جاري هزاران جوي پر آب گل آلوده

  )نامه دهخدا، ذيل واژه لغت(جزيره : آبخوست
  مگر ديگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست

  س نيستمگر آن هفت انوشه خوابشان ب
  )24ص (آيا بر فراز آسمان كس نيست؟ . زمين گنديد

  )نامه دهخدا، ذيل واژه لغت(جاويد : انوشه
 !ببخشا گر غبارآلود راه و شوخگينم، غار
  درخشان چشمه پيش چشم من خورشيد

  )24ص . (فروزان آتشم را باد خاموشيد
  .فعل خاموشيدن از افعال متروك در عصر حاضر است

  :هاي كنوني است تفاده از شكل قديم واژهو يا به گونة اس
 مان بود اگر گاهي پس از آن نيز تنها در نگه

  گروهي شك و پرسش ايستاده بود
  و ديگر سيل و خيل خستگي بود و فراموشي

  مان نيز خاموشي و حتي در نگه
  )10ص (و تخته سنگ آن سو اوفتاده بود 
  نگهدار زمين چونين در اين پايين

  ليزد تر نمي ينبه كرداري كه پاي
  اي ستوار ز بس با صد هزاران كوهميخش كرده

  )75ص (خيزد  افتد نه مي نه مي
  استوار: ستوار

  من شنيدستم
  تا جهان باقي است مرزي هست
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  بين دانستن
  )80ص (و ندانستن 

  :گيرد هاي نحوي گذشته بهره مي ها، از ساخت گاه شاعر، در همنشيني واژه
  در چارچار زمستان

  ديد او نيز ميمن ديدم 
  پوش جوان را كه ناگاه آن ژنده

  )99ص . (صرع دروغينش از پا درانداخت
  بگو آيا تواند بود كو را رستگاري روي بنمايد

  )22ص( ش طلسم بسته بگشايد؟ كليدي هست آيا كه
جايي آن مطابق با نحـو   اليه است و جابه در سطور آخر مضاف» ش«هاي باال، ضمير  در نمونه
  .كهن است

 
 هنجارگريزي معنايي

هـا بـا    هنجارگريزي معنايي، گريز از قواعد معنايي زبان هنجار در همنشيني و تركيـب واژه 
  .يكديگر است

هاي خاص  ها بر اساس قواعد معنايي حاكم برزبان هنجار، تابع محدوديت همنشيني واژه
  )52: 1373صفوي، . (خود است

شود و صنايع معنـوي چـون    مطرح مي صور خيال، همچون تشبيه و استعاره كه در بيان
رود، ميـدان   ايهام، پارادوكس، حسن تعليل و جز آن كه در بـديع معنـوي از آن سـخن مـي    

دهد و سخن را  معنايي كالم را براساس جوالن تخيل در آن بيش از زبان هنجار وسعت مي
  .دهد سمت شعر سوق مي بيش از هرگونه انحراف از زبان معيار به

ثالث، اين نوع هنجارگريزي كه خاص شعر است، نه تنها بيش از انواع در سخن اخوان 
ـ نيـز كـه   » افزايي قاعده«سازي ـ يعني   كار رفته، بلكه دربرابر گونة ديگر برجسته ديگر آن به

  .خاص سخن نظم است، بسامد بسيار بااليي دارد
  
  تشبيه

ندگي مبتني بر كذب باشد كه آن مان كردن چيزي است به چيزي، مشروط بر اين تشبيه ماننده
  )66: 1386 شميسا،. (نه صدق، يعني ادعايي باشد نه حقيقي
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  .كند تشبيه پس از استعاره، بيشترين نقش را در حوزة هنجارگريزي معنايي ايفا مي
با (، غيربليغ )شبه بدون ذكر ادات تشبيه و وجه(در شعر اخوان، انواع تشبيه ـ ازقبيل بليغ  

، مقيد، مركب، استخدام، تشبيه به خود، تشـبيه  )شبه يا يكي از آن دو ذكر ادات تشبيه و وجه
  .كار رفته است ـ به  در تشبيه و اضافة تشبيهي

  :تشبيه غير بليغ
  گفت چندين بار چنين مي

 )10ص. (خفت صدا وآنگاه چون موجي كه بگريزد ز خود در خامشي مي
 پرد همچون دل پرسرود قناري او مي

  تراز شهربند حصارش فرا
  تپد چون پر بيمناك كبوتر و مي

  تن شنگي از رقص لبريز
 )65ص (سر چنگي از شوق سرشار 

  :تشبيه بليغ
 من آوارة اين دشت بي فرسنگ

  )23ص (من آن شهر اسيرم، ساكنانش سنگ 
  بينم) خيره در من مهربان(و اينك 

  كه دست سرد و خيسش را
  )59ص (چو بالشتي سيه زير سرم ـ بالين سوداها ـ گذارد شب 

» بالين سوداها«صورت تشبيه بليغ، به  را به» سر«، »بالشت سياه«به » شب«عالوه بر تشبيه 
  .تشبيه كرده است
  : 86: 1386تصوير و تصور مفردي است كه مقيد به قيدي باشد ـ شميسا، (تشبيه مقيد 

  چو دود روشني كز شعلة شادي پيام آرد
  )73ص (سحر برخاست 

 .آور  شعلة شادي باشد به نه هر دودي بلكه دودي است كه پيام مشبه
 خموش و مهربان با من

  )59ص (به كردار پرستاري سيه پوشيده پيشاپيش دل بركنده از بيمار 
  .پوشي و نوميدي از بيمار به پرستار است مقيد به قيد سياه مشبه

ـ ـ تشبيه مركب   وجـودآوردن آن نقـش    هتابلو و تصويري ذهني است كه چند چيز در ب
  )86: 1386شميسا، (داشته باشند ـ 
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  در جوي چون كفچه مار مهيبي
  نفت غليظ و سياهي روان بود

  برد برد و مي برد و مي مي
  هاي دلم را هاي جگر، تكه آن پاره

  خورد كرد و مي وز چشم من دور مي
  هاي كشتي مانند زنجيرة كاروان

  ها ها، فلق كاندر شفق
  بي ـهاي جنو ـ در آب

  از شط به دريا خرامند و از ديدگه دور گردند
  )100ص . (دريا خوردشان و مستور گردند

كه به هيئتي ديگـر  ) شد برده مي هاي جگر كه با آب سياه جوي پاره(مشبه، هيئتي است 
  .تشبيه شده است) شوند هايي كه در دريا محو مي زنجيرة كاروان(

 وآنگاه ديديم از آن سگ
  ومي كه گفتيخشم و خروش و هج

  )101ص . (بر تيره شب چيره شد بامداد طاليي
  .به هيئتي مشتمل بر تيره شب و بامداد طاليي است مشبه

در تشبيه به شكل استخدام، وجه شبه در ارتباط با مشبه يك معني و در ارتباط : استخدام
  ):106: 1386شميسا،  ←. (به معني ديگري دارد با مشبه

  نة من تنگاي چون سي در فضاي خيمه
  )31ص (اندرو آويخته مثل دلم فانوس دوداندودي از ديرك 

معنـي  ) سـينه (بـه   و مشبه) خيمه(وجه شبهي است كه درمورد هر كدام از مشبه » تنگي«
بـه معنـي   » براي فـانوس «به يك معني و » آويختن براي دل«دهد؛ همچنين،  اي مي جداگانه

  .ديگري است
ة تشبيه، يكي همانندكردن چيزي اسـت بـه خـودش؛    هاي شعر اخوان در حوز از زيبايي

  :به در تشبيه يكي است يعني مشبه و مشبه
  چون پردة حرير بلندي

  خوابيده مخمل شب تاريك مثل شب
  )60ص (آيينة سياهش چون آينه عميق 
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بـه، خـود مشـبه بـراي      كه مشبه صورتي و ديگر، ايجاد تشبيه در دل تشبيه ديگر است، به
به براي  درقالب استعاره مشبه» آينة سياه شب«گيرد، همچون مثال باال كه  يتشبيه ديگر قرار م

  :تشبيه شده و نيز در نمونة زير» آينه«است و پس از آن خود، به » فضاي تاريك شب«
  امشب به ياد زلف نجيب تو

  اي كه بخوابد به دامنم شب را چو گربه
  )60ص (كنم  من ناز مي

 .تشبيه شده است» ربهگ«است كه خود به » شب«به  مشبه
  اضافة تشبيهي

  با طور و طومار غم قومش
  در سازها چون رازها پنهان

  )56ص (در آتش آوازها پيداست 
  زد آنجا مرغ دردم اي كبوترها كاشكي پر مي

  كه من ار مستم ار هشيار
  دانم به دست آلوده مردم اي كبوترها ـ ـ گرچه مي

  تان هموار كس مانده در سكوت برج بي
  در برج سكوت و عصمت غمگينتان، جاويدنيز 

  هاي پاكان گوي! هاي پاكان
  )72ص (گريم و غمگين خرشم زار 
  سرگشته قبيله هريكي سويي
  باريده هزار ابر شك در ما

 )84ص(ها بر ما  وافكنده سياه سايه
  

  استعاره
  . جــاي واژه اي بــه عالقــة مشــابهت بــه اســتعاره در بالغــت عبــارت اســت از كــاربرد واژه

  )153: 1386شميسا،  ←(
ترين گونة بيان در هر زباني است، در آن، ادعاي  ترين نوع صور خيال و شاعرانه استعاره هنري

البتـه  . شـود  بـه يكـي مـي    دهد مشبه و مشبه  همساني و مشابهت جاي خود را به باور همساني مي
ستعارة مصـرحه را شـامل   هاي استعاره يعني ا دست داده شد، يكي از گونه تعريفي كه از استعاره به
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رود و بهتر است براي تعميم آن  كار مي به به شود، حال آنكه در استعارة مكنيه مشبه با لوازم مشبه مي
  ).175: همان، ص( ».جا مانده باشد تشبيهي است كه از آن فقط يكي از طرفين به«: گفت

ر آن كمتـر از  ميزان استعاره در شعر اخوان، بيش از تشبيه اسـت و اسـتعارة مصـرحه د   
  :كار رفته، اما به هر روي بديع و تازه است استعارة مكنيه به

  آراست بامدادان نازنين خاوري چون چهره مي
  كار، پنهاني آرايان شيرين روشن

  )39ص . (گفت راوي بر دروغ راويان بسيار خنديدند
  .است» نستارگا«استعاره از » آرايان روشن«و » خورشيد«استعاره از » نازنين خاوري«

  سپهر افروخت با شرمي كه جاويد است و گاه آيد
  برآمد عنكبوت زرد

  )74ص (و خيس خسته را پر چشم حسرت كرد 
  .عنكبوت زرد استعاره از خورشيد است

  نه صدايي جز صداي رازهاي شب
  ها وآب و نرماي نسيم و جيرجيرك

  پاسداران حريم خفتگان باغ
  )76ص ) (مستمن مست بودم، (و صداي حيرت بيدار من 

  .خفتگان باغ استعاره است از گياهان باغ
نوعي از استعاره كه قاعدتاً بايد آن را از نوع مصرحه دانست، استعاره در فعل و صـفت  

جاي فعل يا صفت ديگر  است و آن زماني است كه خود فعل يا صفت به عالقة مشابهت به
بـه محـذوف دانسـت، بهتـر آن      ازم مشبهالبته در آنجا كه آن را بتوان جزئي از لو. كار رود به

  .است كه استعاره را مكنيه محسوب بداريم
  آنجا اجاقي بود روشن، مرد

  )47ص (اينجا چراغ افسرد 
  .»شدن خاموش«استعاره است از » مردن«

 افسوس آن سقف بلند آرزوهاي نجيب ما
  و آن باغ بيدار و برومندي كه اشجارش

  شد صليب ما در هر كناري ناگهان مي
  )47ص (افسوس 
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  .»شكفته«استعاره است از » بيدار«
ويژه تشخيص، چه در شكل اضافي و چـه جـز آن، بيشـترين ميـزان      استعارة مكنيه و به

  :استعاره را دارد
  راه خلوت دشت ساكت بود و شب گويي

  )36ص . (باخت داشت رنگ خويش را مي
  حتي بگو باد دامان ايشان

  شك شد نهيبي كه بي مي
  ده چرخ زمان راانگار گردن

  امان را ـ ـ اين پير پرحسرت بي
  كرد انداخت، مغلوب مي از كار و گردش مي

  و پيري و مرگ را در كمينگاه شومي كه دارند
  )99ص . (كرد نوميد و مرعوب مي

 ها بود باران جرجر بود و ضجة ناودان
  )47ص (ريخت  هايي كه فرومي و سقف
 چه كمياب ـهاي شگفت و گريزان كه گاهي ـ  اي لحظه

  اين مشت خون و خجل را
  )64ص . (نوازيد در بارش نور نوشين خود مي

 آسا به سرهامان افسري زروش هالل
  ز افتخار مرگ پاكي در طريق پوك

  )71ص . (ايم در جوار رحمت ناراستين آسمان بغنوده
 نه صدايي جز صداي رازهاي شب
  ها و آب و نرماي نسيم و جيرجيرك

  ان باغپاسداران حريم خفتگ
  )76ص . (و صداي حيرت بيدار من

  انواع ديگر در هنجارگريزي معنايي
» آميزي حس«از تشبيه و استعاره كه بگذريم، كنايه ازبين مباحث علم بيان و پارادوكس، 

  .خورد چشم مي به ميزاني بسيار پايين به» حسن تعليل«و 



 75   سميه صادقيان و اسحاق طغياني

 1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان پارسي معاصر ياتادب

ي آن نباشـد؛ امـا قرينـة    كنايه جمله يا تركيبي است ه مراد گوينـده معنـاي ظـاهر   : كنايه
. اي هم كه ما را از معناي ظاهري متوجه معنـاي بـاطني كنـد، وجـود نداشـته باشـد       صارفه

  )273: 1386شميسا، (
به صفت يا مجموعة چنـد صـفت يـا     مكني«يك نوع آن، كنايه از موصوف است؛ يعني 

  ):274ص  همان،(» جمله و عبارتي وصفي يا بدلي است كه بايد از آن متوجه موصوفي شد
  سپهر افروخت با شرمي كه جاويد است و گاه آيد

  برآمد عنكبوت زرد
  )74ص . (و خيس خسته را پر چشم حسرت كرد

  خيس خسته صفتي است كنايه از موصوف يعني خاك
به صـفتي اسـت كـه بايـد از آن متوجـه       مكني« و در نوع ديگر آن يعني كنايه از صفت 

  ):276: 1386شميسا، (» .صفت ديگر شد
  بي جدال و جنگ

  اي به خون آغشتگان كوچيده زين تنگ آشيان ننگ
  )72ص ... (اي كبوترها

  .»شده و قرباني كشته«كنايه است از صفت يعني » به خون آغشتگان«
، شميسـا ( ـــ . هاي مختلف كنار هـم اسـت   آوردن لغات مربوط به حس ــآميزي  حس

1383 :120:(  
  هايي سحر كردم دانم چه شب اما نمي

  هاي من آنكه يك دم مهربان باشند با هم پلكبي 
  )40ص . (در خلوت خواب گوارايي

كـزازي،   ←. (ذكر علتي خيالي و ادعايي و نه واقعي براي معلـول اسـت  (حسن تعليل 
1373 :163:(  

  رو كردند سبزخطان و عزيزاني كه الواح سحر را سرخ
  آن كبوترها كه زد در خونشان پرپر

  )72ص . (دم سربي سرد سپيده
  

  تحليل و بررسي
  :آيد با نگاه به ميزان هنجارگريزي شاعر و انواع آن در اثر خود، آمار ذيل به دست مي
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 ميزان هر نوع در كل هنجارگريزي نوع هنجارگريزي
 %20/7 واژگاني
 %06/8 نحوي
 %64/8 آوايي
 %61/4 سبكي
 %49/24 زماني
 %97/46 معنايي

  
جـارگريزي در مجموعـة شـعر از ايـن اوسـتا، نتيجـه       با بررسي ميزان كـاربرد انـواع هن  

شد كه بيشترين دستاويز شاعر براي گريز از زبان هنجار به سـاحت شـعر، بـه حيطـة      گرفته
ويژه با تشبيه و اسـتعاره، بـر ديگـر كاركردهـاي زبـان       كاركرد ادبي، به. معنايي مربوط است
نجار معنايي زبان، تنها مـورد از  نكتة حائز اهميت اين است كه گريز از ه. برتري يافته است

انواع هنجارگريزي است كه ازبين صورت، معنا و تحقق صوري، سطح معنـي را بـه خـود    
صور خيال، ازجمله تشبيه و استعاره، براي نفوذ به الية معنايي زبـان،  . گرداند مخصوص مي

خـود از گـذر   باالترين توانايي را در هر زباني دارد و لذا اخوان براي برجسته كردن سـخن  
ها، از دو صنعت تشبيه و  معنا، عالوه بر گريز فراوان از قواعد معنايي حاكم بر همنشيني واژه

اي كه  اين درحالي است كه استعاره ـ يعني تشبيه فشرده . استعاره بيشترين بهره را برده است
ـ رسـد    در آن ادعاي يكساني است نه همساني و بدين جهت تخيل در آن به اوج خود مـي 

  .كار رفته است بيش از تشبيه به
چربد و از سـويي شـعريت در آن    هاي ديگر مي نقش ادبي زبان در از اين اوستا بر نقش

  .نظم كالم را در خود حل كرده است
گونه كه مالحظه شد، هنجـارگريزي زمـاني ـ     از هنجارگريزي معنايي كه بگذريم، همان
شته ـ بارزترين شكل انحراف از زبان هنجـار   يعني كاربرد واژگان و ساختار كالمي زبان گذ

كـه   نحـوي  كارگيري زبان فخيم و كهن اسـت بـه   مشخصة اخوان ثالث در شاعري، به. است
  :آميزش آن با زبان حال، تنها خاص هنر خود است

شده به زندگي امروز،  هاي گذشتة زبان و آميختن كلمات فراموش اخوان با تكيه به سنت
زبان او، بـا فضـاي شـعرش همـاهنگي كامـل دارد؛ كلمـات       . آفريند اي مي زبان شعري تازه
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نشيند، ناگهـان تغييـر    زندگي او وقتي در شعر او دركنار كلمات سنگين و مغرور گذشته مي
قـويمي،  . (شـود  ها فراموش مي كشند و در يكدستي شعر، اختالف دهند و قد مي ماهيت مي

نر اخوان، استفادة زيبا از قواعد است و ايـن  از اينجا است كه بايد اذعان كرد ه). 16: 1383
  .گنجد زيبايي خود در حصار تنگ قانون نمي

عـالوه  . اما انواع برشمرده شدة ليچ، جامع و دربرگيرندة همة موارد هنجارگريزي نيست
هايي مخصوص به خود نيز دارد كه به آنها  ها، هر زبان گونه بر مواردي مشترك در همة زبان

رفتن برخي از  ز سويي، زمان و تحول تاريخي زبان، در تغيير و بسط يا ازبيناشاره نشده و ا
تـوان   اي اندك است از بسيار كه از رهگذر آن مي شعر اخوان، نمونه. ها مؤثر است اين گونه

بـراي نمونـه، ايجـاز از    . هاي شاعر در انحراف از زبان هنجار پـي بـرد   به بخشي از توانايي
رود و  كـار مـي   رود كه حتي در زبان روزمره فراوان بـه  شمار مي مباحث مهم علم بالغت به

رود كـه كـامالً    كـار مـي   خاص زبان ادبي نيست؛ اما گاه اين ايجاز به شكلي در زبان ادبي به
  :هاي زير براي مثال، در مصراع. نسبت به زبان عادي برجسته و چشمگير است

  و بسياري صداهايي كه دارد تار و پودي گرم
  و نرم

  )62ص (شرم  بسياري كه بي و
صداهايي كه دارد تـار و  ) بسياري(و : است عبارت آخر، با حذف اجزاي جمله موجز شده

  .ربطي و حذف بقية اجزا، ايجازي بديع پديد آورده است» كه«شاعر با حفظ ). شرم بي(پودي 
  :شود و يا ايجاز موجود در عبارت زير تنها در زبان ادبي يافت مي

  را دريا فروبردهمن آن كاالم 
  )23ص (ها خورده  م را گرگ گله

جاي آن صـفتي مركـب قـرار داده     حذف شده و به» آن«موصوف براي صفت اشارة 
  .شده است

هـا   سازي در زبان كـه بـه آن اشـاره نشـده، در همنشـيني واژه      گونة بسيار مهم برجسته
هنجـار وارد نشـود،   تركيبات ابداعي شاعر تا زماني كه به زبـان عـادي و   . گيرد صورت مي

  :كند سخن را برجسته مي
  !ببخشا گر غبارآلود راه و شوخگينم، غار
  )24ص . (درخشان چشمه پيش چشم من خورشيد
  مگر ديگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست؟
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  مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟
  )24ص (زمين گنديد، آيا بر فراز آسمان كس نيست؟ 

  امشب به سوي قدس اهورايي
  )60ص . (كنم رواز ميپ

هايي كه در محور افقي كالم دركنار يكديگر غريب و تـازه اسـت، گـاه در     انتخاب واژه
  :گيرد هاي ذكرشده، جا نمي يك از از هنجارگريزي هيچ

  هاي فرنگ و ترك و تازي را ستم
  كرد شكايت با شكسته بازوان ميترا مي

  )25ص . (ناليد ها را زار مي غمان قرن
در زبان هنجار دركنار هـم قـرار   » غمان را ناليدن«و » كردن ها را شكايت ستم«ها در  واژه

اي  الزم هستند، حال آنكه در اينجا مفعول تـازه » ناليدن«و » كردن شكايت« افعال . گيرند نمي
  :در» نام را آواز كردن« و يا . اند يافته

  )60ص . (كنم نام تو را به شادي آواز مي
  :در جملة

  )61ص . (زد باز غي روي آنتن قار ميو نزديكش كال
  در زبان ادبي تبديل شده است» قارزدن«در زبان هنجار، به » قارقاركردن« 

بدين ترتيب، شـاعر واژة  . ها است از موارد ديگر برجستگي زبان، تغيير و تحول در واژه
ريف اين سازد تا آن را در گروه هنجارگريزي واژگاني به شمار آورد، در نتيجه تع جديد نمي

گونه از هنجارگريزي را بايد وسعت داد تا اين مـوارد را نيـز در خـود بگنجانـد؛ همچـون      
  :هاي زير در مصراع» فراموشي«به جاي » فراموش«و » پوچي«جاي  به» پوچ«

  هاي پژمرنده و مي دانم كه پوچ هستي و اين لحظه
  كه نامش عمر و دنياست

  )63ص . (اگر باشي تو با من، خوب و زيباست
  اين شهر خاموش در دوردست فراموش

  )64ص . (جاويد جاي شما باد
كه از عبارت كنايي سر از پا نشناختن ساخته » پانشناس«و » سرنشناس«و صفات جديد 

  :شده است
  )77ص . (مست بودم، مست سرنشناس، پا نشناس، اما لحظة پاك و عزيزي بود
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شـد   هاي جديدتري رهنمون مـي  يافتهتري از اشعار اخوان، ما را به   تأمل در طيف وسيع
  .دهد كه مجال پرداختن به آن در اين مختصر دست نمي

  
  سخن آخر

  :توان برشمرد طور خالصه به قرار زير مي نتايج مقالة حاضر را به
سازي كالم خود  اخوان در مجموعة شعر از اين اوستا از بيشترين ابزار براي برجسته •

يش از هر چيز، هنجارگريزي معنايي و پس از آن در قالب زبان ادبي بهره جسته و ب
 .هنجارگريزي زماني دستاويز وي قرار گرفته است

هاي ديگر انحـراف   كاركرد فراوان هنجارگريزي معنايي در مقايسه با گونه با توجه به •
ـ يعني عوامل توازن در كالم ـ سخن  » افزايي قاعده«از زبان معيار و نيز در مقايسه با 

 .شعر منظوم دانستوي را بايد 
كارگيري همين قـوانين بـراي سـاخت     اگرچه قوانيني بر ساخت ادبي ناظر است، به •

تـوان بـا قواعـد و     سخني زيبا و ادبي، نياز به ابزاري براي هنرمند دارد كه آن را نمي
 .قوانين تعريف كرد

دهد كـه هنجـارگريزي مبحثـي     بررسي اثري همچون مجموعة مورد بحث نشان مي •
شناسان محـدود   هاي برشمرده براي آن از طرف زبان سترده است كه به گونهبسيار گ

 .شود نمي
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